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Förord

I april 1999 fastställde riksdagen Sveriges femton 
nationella miljökvalitetsmål. Målen beskriver den 
kvalitet och det tillstånd för Sveriges miljö och dess 
natur- och kulturresurser som är ekologiskt hållbara på 
lång sikt. Vid olika tillfällen under åren 2001 och 2002 
fattade riksdagen beslut om 69 delmål på vägen till 
miljömålen. Delmålen anger inriktning och tidsper
spektiv för arbetet.

De av riksdagen antagna miljömålen anger det 
miljötillstånd vi i Sverige ska uppnå inom en genera
tion. Kulturarvet ingår i nio av dem. För att nå miljö
kvalitetsmålen står samhället inför en stor utmaning. 
Ett stort antal myndigheter är direkt involverade i 
arbetet.

Miljömålsrådet har inrättats av regeringen för att 
samordna arbetet mellan myndigheterna. Viktiga upp
gifter är att rapportera om hur arbetet med miljömålen 
går, att samordna informationsinsatser och att fördela 
medel till miljömålsuppföljning, miljöövervakning och 
internationell rapportering.

Miljömålsrådet ska vart fjärde år till regering och 
riksdag i en fördjupad utvärdering rapportera läget i 
miljömålsarbetet. Som underlag ska varje miljömåls- 
ansvarig myndighet och myndigheter ansvariga för 
övergripande tvärgående miljöfrågor lämna material 
till miljömålsrådets kansli. Riksantikvarieämbetet har 
ansvaret att utvärdera möjligheten att nå miljömålen 
för kulturmiljön. På myndigheten har vi valt att kon
centrera rapporteringen till hanteringen av kultur
värden i byggnader och bebyggelsemiljöer i miljö
kvalitetsmålen, eftersom vi nyligen genomfört studier 
som belyser dessa förhållanden. För övriga kulturmiljö
frågor i anslutning till miljökvalitetsmålen hänvisar vi 
till respektive miljömålsmyndighets fördjupade utvär
dering.

Rapporten har tagits fram på plan- och bebyggelse
enheten på kulturmiljöavdelningen. Arbetet har huvud
sakligen utförts av Ann Mari Westerlind.
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Inledning

Rapportens innehåll

Denna rapport inleds med utgångspunkterna för 
Riksantikvarieämbetets miljömålsarbete. Huvuddelen 
av rapporten ägnas åt förutsättningarna för arbetet 
med de miljömål som rör den byggda miljön. Efter en 
genomgång av generationsmål och delmål följer en 
lägesbeskrivning av drivkrafter och samhällsförutsätt
ningar av betydelse för att ta tillvara och utveckla 
kulturarvet i den byggda miljön. Frågor om juridiskt 
skydd, underlag, stöd och bidrag samt kompetens 
och resurser behandlas. Brister och möjligheter i nuva
rande lag- och bidragssystem, kunskapsunderlag och 
tillgången till kompetens redovisas och analyseras. 
Möjligheterna att bedöma tillståndet för den byggda 
miljöns kulturvärden och ta fram relevanta indikatorer 
diskuteras. Slutligen redovisas Riksantikvarieämbetets 
förslag till angelägna åtgärder.

Utgångspunkter för
den fördjupade utvärderingen

Riksantikvarieämbetets inriktning av 
miljömålsarbetet

För att förverkliga en kulturmiljömässigt hållbar sam
hällsutveckling måste bl.a. nedanstående ”villkor” vara 
uppfyllda. Riksantikvarieämbetets arbete ska bedrivas i 
samverkan med såväl regionala och kommunala för
valtningar som med olika sektorsmyndigheter.

• Miljöns kulturvärden är inbyggda i samhällets 
förhållningssätt och utvecklingsprocesser. Detta 
innebär att den som brukar/förändrar kultur
miljön måste ha kunskap, förutsättningar och 
incitament att förvalta och tillvarata dess kultur
värden. Vilket i sin tur förutsätter utvecklade 
kulturmiljöunderlag som bygger på allmän del
aktighet i kunskapsutveckling och värdebildning.

• Olika samhällssektorer har ett självständigt 
ansvar för förvaltningen av kulturmiljön inom 
sina respektive verksamhetsområden och kultur

mil jösektorn har ett mandat att stötta ett utveck
lat inflytande och medansvar för berörda intres
senter och aktörer. Detta förutsätter utveckling 
av såväl effektiva styr- och påverkansformer som 
bekräftar en hållbar utveckling av kulturmiljön 
som samverkan mellan kulturmiljösektorn och 
andra sektorer.

• Kulturmiljön i hela sin bredd ses som en resurs i 
samhällsutvecklingen. Det innebär att i olika 
sammanhang verka för en kulturmiljö som bär 
på många berättelser - en kulturhistorisk mång
fald - att motverka en utarmning av livsmiljön. 
Det handlar då inte främst om att vetenskapligt 
definiera och avgränsa kulturarvet till utpekade 
objekt utan att lyfta fram den kulturhistoriska 
dimensionen i vardagslandskapet.

• Kulturmiljön i miljömålsarbetet synliggörs i 
första hand genom delmål som uttrycker vikten 
av hållbara forvaltningsbetingelser och uppfölj
ningen av miljömålen har fokus på aktörernas 
förutsättningar att förvalta kulturarvet.

Riksantikvarieämbetets uppdrag

Riksantikvarieämbetet har ett tvärgående ansvar för att 
följa utvecklingen av kulturmiljön i miljömålsarbetet. 
Miljömålsarbetet kommer att återverka på såväl sam- 
hällsbyggandet i allmänhet som på kulturmiljöarbetet, 
som måste breddas och beröra nya aktörer.

Kulturmiljön ingår i det breda miljöbegreppet. I 
miljömålspropositionen används begreppet den ”eko
logiska” dimensionen. Riksantikvarieämbetet föredrar 
användningen av begreppet den ”miljömässiga” dimen
sionen, för att tydliggöra att även kulturmiljön ingår 
i miljömålsarbetet. En viktig utgångspunkt för miljö
målsarbetet är att kulturmiljön också har stor betydelse 
för att nå de ekonomiska och sociala dimensionerna i 
en hållbar utveckling.

Enligt regleringsbrevet för år 2003 ska Riksantikvarie
ämbetet senast år 2005:
• tillsammans med berörda myndigheter ha ut

arbetat en strategi för hur arbetet med att be-
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vara, utveckla och bruka den kulturhistoriskt 
värdefulla bebyggelsen bör bedrivas och följas 
upp,

• i samverkan med berörda myndigheter ha ut
arbetat strategier för att bevara, utveckla och 
bruka kulturarvet i kust- och skärgårdsområden 
samt i anslutning till sjöar och vattendrag och

• tillsammans med berörda myndigheter verka för 
att ta tillvara lantbrukets kulturhistoriskt värde
fulla ekonomibyggnader.

• Dessutom ska ett program för skydd av särskilt 
värdefulla bebyggelsemiljöer finnas år 2010.

Det byggda kulturarvet i miljökvalitetsmålen

Byggnader och bebyggelsemiljöer är viktiga delar av 
vårt kulturarv. Bebyggelsens kulturhistoriska kvaliteter

är tillgångar för dem som bor, lever och vistas där. 
Förvaltningen av det byggda kulturarvet, både det 
unika och det mer vardagliga, innefattar såväl bevar
ande och byggnadsvård som funktionsanpassning av 
byggnader och varsam stads- och samhällsutveckling.

Det byggda kulturarvet ingår i flera miljökvali
tetsmål. Enligt generationsmålen ska byggnader och 
bebyggelsemiljöer bevaras, värnas och utvecklas. Det 
handlar både om byggnader med kulturhistoriska 
värden och om kulturvärden knutna till strukturer och 
karaktärsdrag i bebyggda områden både i städer, tät
orter och på landsbygden.
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Mål och delmål

Generationsmålen

I de olika generationsmålen handlar kulturmiljöfrågan 
i princip om a tt byggnader och bebyggelsemiljöer samt 
platser och landskap med särskilda värden ska värnas 
och utvecklas. Målen innefattar såväl stads- som lands
bygd. För att detta ska uppnås krävs såväl en allmän 
acceptans av vilka värden det handlar om, som en 
allmänt omfattad inställning i samhället att se dessa 
värden som en förutsättning för förvaltning och 
utveckling. Det betyder konkret ökad medvetenhet och 
kunskap om betydelsen av att olika kulturvärden finns 
kvar och risken för en oersättlig förlust, om de för
svinner.

Möjligheterna att nå generationsmålen när det 
gäller hanteringen av kulturvärden beror alltså främst 
på engagemanget för kulturmiljön hos beslutsfattare 
och allmänhet. Det är särskilt viktigt när det handlar 
om förvaltningen av den byggda miljön. Till en mindre 
del behövs ett tydligt uttalat skydd och bevarande av 
det som är unikt, identitetsskapande och därför 
särskilt värdefullt nationellt eller lokalt. Till största 
delen är det nödvändigt att varsamt och medvetet ta 
tillvara och utveckla sådana kulturvärden, som kan 
vara en viktig del i en god livsmiljö och en resurs för 
regional och lokal utveckling.

• Riksantikvarieämbetet anser att generations- 
målen, för att kunna följas upp, måste konkre
tiseras genom att regionala och lokala karak
tärsdrag och bebyggelsemönster identifieras, 
beskrivs och uttrycks i regionala och lokala mål 
och program.

Delmål om program och strategier för 
fysisk planering och samhällsbyggande

Enligt delmålet ska fysisk planering och samhälls
byggande senast år 2010 grundas på program och 
strategier bl.a. för hur estetiska och kulturhistoriska 
värden ska tas tillvara och utvecklas. Delmålet måste 
med nödvändighet innefatta såväl underhåll och till
varatagande av egenskaper och strukturer i befintliga

bebyggelsemiljöer som nyexploatering och förändring. 
Viktigt är också att såväl landsbygdens bebyggelse
miljöer som bebyggelse i städer och tätorter innefattas 
i delmålet.

Möjligheten att nå delmålet beror dels på om olika 
planerande och förvaltande instanser har möjlighet att 
ta fram framtidsinriktade och medborgerligt förank
rade program och strategier för både värn och utveck
ling, dels på om planering och förvaltning på alla 
nivåer verkligen genomförs och baseras på dessa 
underlag.

• Riksantikvarieämbetet anser att detta delmål ska 
innefatta såväl aktuella, kommunicerade och 
förankrade, regionala och kommunala strategier, 
kulturmiljöprofiler eller liknande som underlag 
för den kommunala översiktliga planeringen. På 
stadsdelsnivå och i mindre samhällen på lands
bygden finns goda förutsättningar att se sam
manhangen i bebyggelsemiljöns utveckling, att få 
förståelse för kulturmiljöns betydelse på platsen 
och ett medborgerligt engagemang i skeden, då 
det är möjligt att påverka planeringens inrikt
ning. På regional nivå handlar det om att fram
hålla kulturmiljöns betydelse för att samverka 
över kommungränserna.

Delmål om skydd av kulturhistoriskt 
värdefulla miljöer

Beslut om långsiktigt bindande juridiskt skydd för 
kulturmiljöer och objekt av sådan dignitet att deras 
värden bör bevaras och vårdas för kommande genera
tioner kan ses som en långsiktig bekräftelse på överens
kommelser mellan fastighetsägare och staten eller 
kommunen. Men det kan också krävas i konfliktsitua
tioner, där det allmänna intresset av att bevara värden 
bedöms vara viktigare än den enskilde fastighets
ägarens förändringsintresse. Det handlar både om det 
som är av särskild betydelse ur nationell eller regional 
synpunkt och om det som har betydelse för den lokala 
identiteten.

Möjligheterna att nå delmål om att en viss procent
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av kulturhistoriskt värdefulla byggnader, miljöer eller 
områden ska vara långsiktigt skyddade är beroende av 
flera faktorer. Miljöerna ska kunna definieras och 
väljas ut i en process som inbegriper inflytande och 
delaktighet från alla berörda. Möjligheter och resurser 
måste finnas för att juridiskt skydda dem. Dessutom 
fordras lämpligt underhåll och vård så att värdena inte 
försvinner.

• Riksantikvarieämbetet anser att de miljöer som 
ska skyddas och på vilket sätt det ska ske bör 
anges i nationella, regionala och lokala program 
och strategier. Det kan i samtliga miljökvalitets
mål handla om byggnader, anläggningar eller 
miljöer av stort betydelse lokalt eller nationellt 
som mycket tydligt kan berätta om bygdens 
historiska utveckling eller särdrag. Skyddet kan 
såväl handla om juridiskt bindande reglering i 
form av byggnadsminnesförklaringar, skydds- 
och rivningsbestämmelser enligt plan- och bygg
lagen (PBL) eller beslut om kulturreservat som 
politiskt antagna rekommendationer för tillvara
tagande och utveckling i en översiktsplan.

Behov av förtydligande av delmål

De delmål om skydd som finns behöver kompletteras 
med mål som bättre svarar mot varsam förändring och 
en miljömässigt hållbar samhällsutveckling. Delmålet 
om att fysisk planering och samhällsbyggande senast år 
2010 ska baseras på program och strategier för hur 
estetiska och kulturhistoriska värden ska tas till vara 
och utvecklas kan enligt ovan tolkas så att det inne
fattar även förvaltning av den befintliga miljön. Det 
bör då omfatta samtliga ”landskapsomfattande” miljö
kvalitetsmål. Där det t.ex. kan handla om markslags- 
och ägostrukturer och kommunikationsstrukturer.

• Riksantikvarieämbetet anser att delmålet om att 
program och strategier ska ligga till grund för 
samhällsbyggandet ska tillämpas även på lands
bygden, där det handlar om kulturvärden såväl i 
den byggda miljön som i landskapet.

Behov av utveckling av nya delmål

För att miljömålen ska kunna uppnås behövs kultur
miljökompetens inom alla sektorer i samhället som har 
ett ansvar för den byggda miljön. Olika aktörer behö
ver också utveckla mål och strategier för hur det egna 
ansvaret för kulturmiljön inom olika verksamhets
områden ska komma till uttryck. En viktig förutsätt
ning för detta är att miljöledningssystem inom bygg- 
och förvaltningsområdet, för byggherrar, myndigheter, 
entreprenörer, konsulter m.fl., utvecklas så att de också 
inkluderar kulturmiljöfrågorna. En annan förutsätt
ning är att delmål utvecklas för hur enskilda fastighets
ägare kan ta sitt ansvar för kulturvärden i den byggda 
miljön.

• Riksantikvarieämbetet anser även att delmål 
behöver utvecklas om hur hänsyn till kultur
miljön ska kunna ingå i miljöledningssystem 
för olika aktörer som verkar inom bebyggelse
området.
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Lägesbeskrivning

Drivkrafter av betydelse för 
den byggda miljöns kulturvärden

Regional tillväxt respektive tillbakagång

Övergripande trender i samhället som har betydelse för 
att utveckla, ta om hand och skydda kulturvärden i den 
byggda miljön på nationell, regional och lokal nivå är 
de som medför förändringstryck respektive förfall. I 
båda fallen kan förändringarna ske långsamt och i så 
små steg att de knappast uppmärksammas förrän bety
dande kulturvärden plötsligt försvunnit.

I regioner med stark befolkningsökning byggs 
nya bostäder, arbetsplatser, servicecentra och kom
munikationer såväl på landsbygden som inom befint
liga tätortsområden. Förtätning för att hushålla med 
resurser och minska transporterna kan innebära kon
flikter med kulturvärdena i bebyggelsen likaväl som 
oplanerad bebyggelse eller större service- eller infra
strukturanläggningar på landsbygden. För att få en 
samordning mellan olika intressen och ett hänsyns
tagande till kulturmiljön krävs öppna planerings- och 
beslutsprocesser, där medborgarna ges möjlighet till 
inflytande.

I avfolkningsregioner påverkas kulturmiljön på 
annat sätt. Då bruket av många anläggningar och 
byggnader upphör, försvinner de ekonomiska förut
sättningarna för att underhålla och bevara både värde
fulla och vardagliga bebyggelsemiljöer. Byggnaderna 
står tomma och risken för rivning blir uppenbar. Det 
handlar både om industrimiljöer och bostadsområden, 
men förhållandena är speciellt problematiska för agra
ra miljöer. Många av de karaktärsbildande ekonomi
byggnaderna kommer att bli överflödiga och på sikt 
försvinna. Om förändringarna fortsätter i oförändrad 
takt kommer högst 70 procent av de äldre ekonomi
byggnaderna som nyttjas idag vara i bruk år 2020. 
Olika typer av lokal samverkan och ekonomiska stöd 
kan krävas här för att värdefulla inslag i bebyggelsen 
ska kunna bevaras och utvecklas.

Förhållandena i landets kust- och skärgårdsom
råden är komplexa. Kulturmiljöerna är i ständig för
ändring där som på andra platser. Havsanknutna 
områden har oftast sedan länge förlorat de näringar 
som ursprungligen präglade dem och en mängd olika

faktorer påverkar förutsättningarna och möjligheterna 
att ta tillvara och utveckla det byggda kulturarvet. En 
del av dessa miljöer är mycket attraktiva för fritids
boende medan tätortsnära bebyggelser i tillväxtregio
ner förtätas och omvandlas för permanentboende. För 
att i ett generationsperspektiv kunna värna och 
utveckla den byggda miljöns kulturvärden i kust och 
skärgård krävs insatser på många områden. Det hand
lar t.ex. om fastighetsbeskattning, möjligheter till god 
samhällsservice och kommunikationer, förutsättningar 
för småskaligt fiske och jordbruk eller andra verksam
heter.

Kulturmiljön som resurs

En grundläggande förutsättning för möjligheten att 
säkerställa och tillvarata kulturhistoriska värden i 
bebyggelsen är att de kan ingå som en resurs för 
utvecklingen av goda och attraktiva livsmiljöer, för 
ekonomisk tillväxt och företagande. Såväl den regio
nala som den lokala situationen är viktig för att se den 
byggda kulturmiljön som infrastruktur och en resurs 
att nyttja och utveckla i ett långsiktigt perspektiv. 
Kulturvärden i miljön kan locka personer eller företag 
att flytta till och därmed utveckla en region. Det finns 
många exempel där dessa värden utgör en viktig för
utsättning för vinstdrivande verksamheter. Det är där
för väsentligt att kunna mobilisera olika krafter och 
argument för långsiktigt bevarande och utveckling av 
kulturarvet.

Arboga hade i slutet av 1990-talet drabbats hårt av 
nedläggningar och flyttningar av företag. Det blev i 
denna svacka politiskt läge att lyfta fram det som är 
positivt med Arboga - d.v.s. kulturmiljön. Stads
arkitekten och kommunantikvarien konstaterade att 
det krävdes folkbildning - både av allmänheten och 
politikerna. De bestämde sig för att i första hand 
satsa på information och inte på detaljreglering. Man 
producerade - efter att ha tittat på vad andra hade 
gjort - en byggnadsordning för Arboga. En bok som 
är liten och lätt tillgänglig och har många bilder.

Enligt översiktsplanen för Skara kommun, Vision 
2010, avser kommunen att bevara och utveckla 
den 1000-åriga staden som regionens viktigaste 
kulturstad. Som kulturmiljömål anges: Skaras värde-
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fulla bebyggelsemiljöer och kulturlandskap utgör 
en del av kommunens kännemärke och har stor 
betydelse inte bara för kommunens invånare utan 
också för dess ansikte utåt. Att bevara de värdefulla 
miljöerna har mycket hög prioritet. Som kultur
miljöstrategier anges: Det bästa skyddet för en 
kulturmiljö är när den enskilda fastighetsägaren själv 
inser dess värde och handlar därefter. Att bevara 
befintlig bebyggelse innebär ofta en god resurs
hushållning.

Lokalt engagemang

Ett framgångsrikt miljöarbete är beroende av att 
människors kunskap och engagemang kan tas tillvara 
och att underlagen för olika beslutsprocesser vid för
ändringar av kulturmiljön förmår fånga och ta tillvara 
denna kunskap. Det finns redan nu ett stort lokalt 
engagemang för att vårda kulturarvet och ett ökat 
intresse för kunskap om den egna kulturmiljön. De 
ideella krafter som verkar för att vidmakthålla och 
utveckla en rik kulturmiljö har stor betydelse för arbe
tet med en hållbar samhällsutveckling tillsammans med 
den professionella kulturmiljövården. Allt fler män
niskor ser möjligheter att utifrån den egna kulturmiljön 
arbeta med bygdens historia, livsmiljö och kultur
turism. Hembygdsföreningar, andra ideella organisatio
ner och skolor arbetar på olika sätt med att bevara och 
utveckla sin närmiljö.

Samhällets stöd till arbetet i olika ideella föreningar 
är därför viktigt och små summor gör ofta stor nytta. 
Som exempel kan nämnas det bidrag till arbetslivs- 
museer som Riksantikvarieämbetet de senaste åren har 
fördelat till olika projekt. Det är en angelägen uppgift i 
miljömålsarbetet att dessa ideella krafter tas tillvara 
och ges förutsättningar att utvecklas.

Risträsk by som ligger på Stöttingfjället i Väster
bottens län är ett exempel. Byn ligger 624 meter över 
havet. Få varje gård finns ett stort antal bevarade 
timmerhus, som ägarna underhåller väl. Medel från 
anslaget till kulturmiljövård har i mer än 10 år 
använts för att restaurera både byggnader, marker 
och gärdsgårdar. Skolan i byn har rustats upp. Den 
används som samlingslokal och för rumsuthyrning.

Slutsatser

Möjligheterna att upprätthålla levande kulturmiljöer 
är mycket olika i landet. I tillväxtregioner påverkas 
den byggda miljön av starka exploateringskrafter, 
medan den i avfolkningsbygder riskerar att förfalla. 
I båda fallen är det viktigt att kulturarvet lyfts fram 
som en betydelsefull identitets- och utvecklingsfaktor 
och att utvecklingen bör bygga på varje regions villkor 
och förutsättningar.

• Lokalt engagemang och goda kunskaper om den 
byggda miljöns kulturvärden är en förutsättning 
såväl i exploateringssituationer som på platser 
med verksamheter under avveckling.

• För att kunna ta vara på och utveckla den bygg
da miljöns kulturvärden i regioner med starka 
exploateringskrafter behöver man främst deltaga 
tidigt och kunna argumentera för kulturarvets 
positiva betydelse i olika planerings- och besluts
processer.

• I bygder där verksamheter försvunnit krävs 
många olika typer av strategiska insatser och 
samverkan mellan olika aktörer för att det bygg
da kulturarvet ska kunna tas om hand och leva 
vidare.

Förutsättningar i samhället att tillvarata 
och utveckla den byggda miljöns 
kulturvärden

Kulturmiljön i samhället

Tillståndet för den byggda miljöns kulturvärden beror i 
hög grad på samhällets policy, kapacitet och resurser 
för planering, vård, förvaltning och information. 
Strategiska beslut som påverkar det byggda kulturarvet 
fattas inom olika politikområden. Det handlar t.ex. om 
energipolitik, fiskepolitik, transportpolitik, regional
politik och jordbrukspolitik. Kulturmiljön berörs indi
rekt antingen genom att åtgärder vidtas som kan 
komma i konflikt med kulturvärden i miljön eller 
genom att verksamheter som är viktiga för en levande 
kulturmiljö inte längre kan upprätthållas. Den prak
tiska hanteringen av det byggda kulturarvet är knuten 
till gällande lagstiftning, personella och ekonomiska 
resurser, men också till möjligheterna att ta tillvara 
människors kunskap samt att inspirera och engagera 
fastighetsägare och brukare att själva ta ett ansvar för 
sin byggda miljö.

Många sektorer i samhället har ett ansvar för 
planering, byggande och framför allt förvaltning av 
kulturvärden i bebyggelsen. De har olika uppdrag och 
förutsättningar och har kommit olika långt när det 
gäller ansvaret för kulturmiljön. En grund för miljö
målsarbetet är det särskilda sektorsansvaret för en 
miljömässigt hållbar utveckling. Idag är det ingen 
tvekan om att kulturmiljön är en del i det breda miljö
arbetet. En uppgift är att identifiera aktörernas ansvar 
för att ta hänsyn till kulturarvet samt deras intentioner 
och förmåga att förvalta kulturmiljön inom sina
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respektive verksamhetsområden. En annan uppgift är 
att i samverkan med olika aktörer utvecklar formerna 
och förutsättningarna för deras miljöansvar så att det 
även omfattar kulturmiljön. Kulturmiljösektorns upp
gift blir att stötta ett utvecklat inflytande och med
ansvar för berörda intressenter och aktörer.

• Om kulturvärden i bebyggelsemiljöer ska kunna 
tas tillvara och bidra till den lokala identiteten på 
olika platser fordras både engagemang och ökad 
samverkan mellan olika aktörer som ansvarar 
för att vårda, ta tillvara och utveckla såväl 
enskilda byggnader och anläggningar som hela 
miljöer och övergripande strukturer av kultur
historiskt värde. Vi behöver därför både utveck
la nya kunskapsunderlag och styrmedel och 
anpassa de befintliga för att uppnå denna integ
ration av kulturmiljöfrågorna i samhällsutveck
lingen.

Kulturmiljövårdens kunskapsunderlag

Efterfrågan är stor på aktuella kulturmiljöunderlag 
som grund för såväl juridiska som ekonomiska beslut 
och för att väcka engagemang och ökat medvetande. 
Underlag behövs i form av generella kunskapsöver
sikter, regionala och kommunala kulturmiljöprogram 
och strategier inför beslut i olika förändrings- eller 
forvaltningssituationer. Behov av underlag finns också 
bl.a. för att göra ett mer rättvisande urval, att veta vad 
som är hotat och att kunna följa förändringar. 
Befintliga underlag är enligt nyligen genomförda under
sökningar ofta föråldrade och relativt okända. För att 
underlaget ska fungera för miljömålsarbetet krävs 
uppdateringar både utifrån olika expertperspektiv på 
kulturmiljön och från ett medborgarperspektiv. Det är 
därför nödvändigt att regionalt och lokalt kartlägga 
tillgången till befintligt kunskapsunderlag för planer
ing, byggande och förvaltning, att analysera kunskaps
behov samt att utveckla metoder för komplettering och 
utveckling av de befintliga underlagen för olika ända
mål och GIS-anpassning.

Aktuella kunskapsöversikter krävs för att få en 
överblick över betydelsefulla kulturhistoriska särdrag 
och karaktärsdrag som kan väcka intresse och få för
ståelse för kulturhistorien i landskapet samt ge under
lag för sektoriellt säkerställandearbete. Översikterna 
kan ge underlag för analyser av vilka kategorier av 
byggnader och bebyggelsemiljöer som systematiskt bör 
skyddas. De kan också ge underlag för diskussioner om 
behovet av en riksintresseöversyn och värdena i 
beståndet av befintliga riksintressen. Översikterna kan 
utgöra en bas för att formulera kulturmiljöstrategier

som underlag för kommunal planering, regional 
utveckling och fördelning av kulturmiljövårdens och 
andra sektorers ekonomiska stöd och bidrag.

Översiktliga kunskapssammanställningar kan byg
gas upp utifrån de olika byggnadsinventeringar som 
genomförts, även om många inventeringar idag är mel
lan 25 och 30 år gamla och delar av kommunerna 
aldrig har inventerats. Det finns en möjlighet att lägga 
in uppgifterna i kulturmiljövårdens bebyggelseregister 
som utvecklats av Riksantikvarieämbetet, för att man 
på sikt ska kunna bygga upp en samlad bild av bebyg
gelsen i landet. Resursbrist i kommunerna har dock 
medfört att endast ett fåtal äldre inventeringar har lagts 
in och digitaliserats. Registret utvecklas kontinuerligt 
för att svara mot behovet. Arbete pågår nu med att 
lägga in landets kyrkor och byggnadsminnen. Kultur
miljövårdens bebyggelseregister skulle kunna vara en 
tillgång för en kulturmiljöanpassad fastighetsförvalt
ning för att förbättra underhållet av såväl kultur
historiskt särskilt värdefulla fastigheter som mer var
dagliga kulturvärden i bebyggelsen. En satsning 
planeras för att sprida information om registrets möj
ligheter i landets kommuner.

Regionala och kommunala kulturmiljöprogram eller 
strategier ska kunna fungera som underlag inför beslut 
såväl för sektoriellt kulturmiljöarbete som för hänsyn 
vid olika typer av förändringar, t.ex. i avvägning 
gentemot exploaterings-, lantbruks-, skogsbruks-, ener
gi m.fl. intressen, beslut om bidrag eller som utgångs
punkt för kommunernas planering och tillstånds- 
givning. Programmen ska inte enbart berätta om 
kulturmiljöns innehåll och bevarande. De behöver 
också innehålla mål och rekommendationer för hur 
kulturmiljön ska tillvaratas och utvecklas, vilket ofta 
saknas idag. En bred förankring och en aktiv med- 
borgardialog är viktig för att programmen ska få 
genomslag. Ett fåtal program är idag digitaliserade 
och GIS-anpassade. Metodutvecklingsarbeten pågår 
i några län och kommuner i samverkan med 
Riksantikvarieämbetet.

Enligt en enkätundersökning genomförd av 
Riksantikvarieämbetet år 2003 fanns kommunala 
kulturmiljöprogram i 143 av 290 kommuner. Åtgärds- 
program fanns i drygt hälften av programmen. De 
flesta anses vara i behov av uppdatering. Femton län 
har någon form av kulturmiljöprogram men även dessa 
är i behov av uppdatering.

I projektbeskrivningen för Skånes nya kulturmiljö
program sägs: ”Arbetet med kulturarvet bör sättas i 
ett större perspektiv, där synen på verksamheten sätts 
i relation till samhällets målsättningar beträffande 
utvecklingen mot en långsiktigt god livsmiljö, det 
mångkulturella samhället, jämställdhet m.m. Det 
räcker inte längre att vi på traditionellt sätt upp-

Lägesbeskrivning 11



märksammar objekt och miljöer. Vi bör använda nya 
tolkningssätt och metoder för att därigenom även 
kunna uppmärksamma den regionala identiteten, 
immateriella värden, kulturhistoriska samband och 
övergripande strukturer samt i större utsträckning än 
tidigare program integrera natur- och kulturvärden. ”

Som underlag för olika typer av förändringar som 
t.ex. infrastrukturprojekt eller detaljplaner i exploater- 
ingssyfte krävs olika typer av riktade planeringsunder
lag bl.a. för miljökonsekvensbeskrivningar i olika 
skeden av planeringsprocessen. De kan grundas på 
uppgifter i ovan nämnda översikter, program eller 
strategier och anpassas till varje specifik situation och 
fråga.

Detta förutsätter att regionala och aktuella kultur
miljöunderlag samlat speglar regionernas identitet och 
historia. Lokalt krävs tydliga avsiktsförklaringar avse
ende den befintliga bebyggelsens förvaltning i kommu
nala program samt strategier för hur kulturhistoriska 
och estetiska värden ska tas tillvara och utvecklas.

Vad gäller medvetenhet och kunskapsspridning har 
kulturmiljövården i form av speciella satsningar arbetat 
för att skapa en ökad delaktighet och ett bättre tillvara
taget och kommunicerat kulturarv. Som exempel kan 
nämnas den traditionella vården av byggnader, vård 
och karaktärisering av kyrkor samt arbetet kring efter
krigstidens och industrisamhällets kulturarv.

För att miljömålen ska nås krävs ett aktivt förhåll
ningssätt till kulturmiljön, breda kunskaper och insik
ter om kulturmiljöns betydelse och ett urvalsarbete som 
en del av en demokratisk process. Tillgång både till 
goda kunskapsunderlag och kulturmiljökompetens 
behövs för att väcka intresse och förståelse för kultur
miljöns betydelse, inför juridiska och ekonomiska 
beslut om bevarande, förändring, vård och underhåll 
och för att andra aktörer ska kunna utveckla sitt 
kulturmiljöansvar.

• Befintliga kunskapsunderlag för kulturmiljövård 
är till största delen i behov av uppdatering. De är 
framtagna för att kunna välja ut objekt och 
miljöer för skydd och bevarande. Underlag som 
beskriver övergripande samband, strukturer eller 
karaktärsdrag saknas i stor utsträckning, liksom 
rekommendationer för framåtsyftande tillvara
tagande och utveckling av kulturmiljöns värden. 
För att stimulera mer aktiva förhållningssätt till 
hanteringen av kulturvärden i planering, sam
hällsbyggande, förvaltning och fördelning av 
bidrag, krävs metodutveckling och tillgång till 
lokal kulturmiljökompetens.

• Förekomsten av befintliga kunskapsunderlag av 
olika slag behöver kartläggas och metoder för

komplettering och utveckling av dessa behöver 
tas fram för olika ändamål.

• Det behövs en utveckling såväl av nationella och 
regionala översikter som handlingsinriktade 
regionala, kommunala och sektorsanpassade 
program. Dessa underlag behöver baseras på en 
dialog och bred samverkan mellan den statliga 
kulturmiljösektorn, kommunala förvaltningar 
och kulturarvets övriga berörda aktörer. Detta 
förutsätter att länsstyrelserna får det stöd och de 
resurser de behöver för att aktivt kunna arbeta 
med en regional kunskapsuppbyggnad i sam
verkan med länsmuseerna. Det förutsätter också 
att kommuner med små resurser kan få stöd till 
lokal kompetens- och kunskapsuppbyggnad.

• Det behövs en samlad satsning för att utveckla 
den samverkan och bredd i kunskaps- och kom
petensförsörjningen som krävs för att miljömåls- 
arbetet ska kunna drivas framåt. En samlad och 
kraftfull insats behöver genomföras inom hela 
kulturmiljösektorn såväl centralt som regionalt 
och lokalt. Det förutsätter en resursförstärkning 
på cirka 200 000 kronor per län och år samt 
cirka 100 000 kronor per kommun och år under 
en treårsperiod.

Information och kommunikation

Medvetenhet om och engagemang för miljöns olika 
kulturvärden samt en allmän acceptans och insikt om 
det byggda kulturarvets betydelse är nödvändigt för att 
nå generationsmålen. Politiker, beslutsfattare och 
opinionsbildare på olika nivåer i samhället behöver 
förstå hur kulturarvet påverkas av olika verksamheter 
och vad det betyder. Den professionella kulturmiljö
vården har viktiga uppgifter som att sprida och till
varata lokala kunskaper, verka för insatser som väcker 
intresse och skapar debatt samt möjligheter att reflek
tera över kulturarvet och en hållbar utveckling. 
Museerna, hembygdsrörelsen och byalagen är också 
betydelsefulla aktörer i dessa sammanhang.

Kunskapsbehovet för miljömålsarbetet handlar 
därför inte bara om underlag för samhällsplanering och 
sektoriellt kulturmiljöarbete. Det handlar även om 
underlag för att kunna följa miljöförändringar, för att 
få till stånd en samhällsdebatt och för att kunna göra 
reflexioner kring kulturarvets betydelse i arbetet för en 
hållbar utveckling. I det mobiliseringsarbete som krävs 
för att kulturmiljöfrågorna ska leva i det breda miljö
målsarbetet krävs därför insatser som visar på och dis
kuterar kulturmiljöns värden för en hållbar utveckling
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samt insatser som berör, väcker intresse och kan skapa 
debatt.

Miljömålsarbetet har medfört nya behov av kun
skap om och dialoger kring kvaliteter och kultur
historiska värden generellt, men kanske framför allt i 
förändringsområden. Kulturmiljövården har en viktig 
uppgift att delta i arbetet med att finna former för att 
kulturmiljön och de humanistiska perspektiven ska 
kunna fungera som en kritisk, frigörande och kreativ 
kraft i arbetet. Olika perspektiv och lösningar måste 
lyftas fram, kommuniceras och problematiseras. 
Lokala Agenda 21-kontor, hembygdsföreningar, bya
lag, museer, etc. har en viktig uppgift att fylla genom att 
bidra med kunskap och engagemang kring den lokala 
miljön.

Svenska föreningen för byggnadsvård bildades efter 
Byggnadsvårdsåret 1975. Föreningen arbetar för att 
öka medvetandet om värdet hos byggnader och 
bebyggelsemiljöer oavsett ålder, skapa opinion i frå
gor om byggnadsvård och byggnadskultur i samhälls
planering och miljödebatt, hålla kunskapen om äldre 
byggnadsteknik levande, främja utbildning och forsk
ning om den äldre bebyggelsens speciella förutsätt
ningar och historia, främja god kvalitet också i den 
tillkommande bebyggelsen och sprida information 
om internationell verksamhet på området.
Föreningen har en styrelse bestående av bl.a. antikva
rier, arkitekter, hantverkare och byggmästare samt 
lokala ombud i hela landet.

Särskilda satsningar kring en fråga kan vara nöd
vändiga för att få igång ett utvecklingsarbete. I dags
läget diskuteras behovet av en särskild satsning på det 
kommunala kulturmiljöarbetet

Riksantikvarieämbetet har medverkat i två särskilda 
satsningar som har genomförts inom två förändrings
områden - våra industrimiljöer och våra moderna 
kulturmiljöer och då främst miljonprogrammets 
bostadsområden. Industriminnessatsningen syftade till 
att skapa ökad delaktighet och ett bättre tillvarataget 
och kommunicerat kulturarv med målet att industri
minnena ska vara angelägna för många människor. 
Storstadssatsningen syftade till att utöka grunden för 
samverkan med medborgarna, öka kunskapen om 
epokens bebyggelse samt att finna former för en varsam 
men estetiskt nyskapande bebyggelseutveckling där de 
kulturhistoriska värdena tas tillvara. Satsningarna 
genomfördes i bred samverkan med olika aktörer och 
ett fortsatt arbete pågår på flera håll i landet

Det är viktigt att ta tillvara och bygga vidare på 
erfarenheterna av dessa satsningar i miljömålsarbetet. 
Det finns en potential i en ökad kunskap om kultur
historiska och estetiska värden för människors sociala 
förankring, identitet och reflektioner kring miljöns 
utveckling. Ett historiskt perspektiv kan verka för såväl 
bevarande som förståelse för behovet av förändring -

eftersom historien präglas av förändring. Projekten har 
också utvecklat nya metoder för kunskapsuppbyggnad, 
kunskapsförmedling, medborgardialog och samverkan.

Arrangemang som Kulturhusens dag, Europa 
Nostra och stads/byvandringar är andra initiativ och 
satsningar som görs för att väcka intresse och sprida 
kunskap om kulturmiljön. Projektet Kulturarvet som 
resurs för regional utveckling syftar till att utveckla 
kulturarvet som regional utvecklingsfaktor.

• En utvecklad medvetenhet om kulturmiljöns 
betydelse krävs för att nå miljömålen. Det finns 
ett behov av överblick och samverkan i nätverk 
kring spridningen av information och utveckling 
av nya möjligheter att nå viktiga aktörer i form 
av beslutsfattare, tjänstemän och fastighetsägare.
Det är Riksantikvarieämbetets avsikt att koppla 
det arbete som nu pågår och det lokala engage
mang som nu finns för att utveckla kultur
miljöfrågorna inom Agenda kulturarv till miljö
målsarbetet.

Kulturmiljösektorns juridiska styrmedel

Kulturmiljösektors juridiska styrmedel är lagen om 
kulturminnen (KML), förordningen om statliga bygg- 
nadsminnen (SBM) samt miljöbalkens (MB) bestäm
melser om kulturreservat.

När det gäller byggnadsminneshanteringen var den 
ursprungliga avsikten att systematiskt lagskydda alla 
byggnader av betydande kulturhistoriskt värde enligt 
KML och SBM. Detta har inte gått att förverkliga fullt 
ut. En svårighet har varit den tunga processen och en 
annan har varit otillräckliga ekonomiska resurser. Det 
är dock stora skillnader mellan länen i inriktningen på 
arbetet. Idag har vi cirka 1960 enskilda och 250 stat
liga byggnadsminnen i landet. I varje byggnadsminne 
ingår ofta flera olika byggnader. Dessa byggnader är till 
största delen väl underhållna, men mindre varsamma 
ombyggnadsåtgärder förekommer, vilket har medfört 
att det kulturhistoriska värdet har minskat.

Det är mycket viktigt att det finns intresserade 
fastighetsägare för att skyddet ska bli verkningsfullt. 
Det finns därför ett behov av systematisk rådgivning 
om vården av byggnadsminnen till berörda fastighets
ägare. Särskild vård och underhåll är resurskrävande 
och i många fall behövs också insatser och ekonomiskt 
stöd från flera intressenter i samverkan som komplet
tering till kulturmiljövårdens eget bidrag.

En del av miljömålsarbetet bör inriktas på att disku
tera och definiera vilka särskilt värdefulla objekt, som 
ska skyddas som statliga eller enskilda byggnadsmin
nen. Styrmedlen för byggnadsminnen bör ses över och
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länsstyrelserna behöver få stöd och resurser för att 
aktivt kunna arbeta både med beslut, tillsyn och infor
mation.

Urvalet av riksintressen enligt miljöbalken ska 
representera hela landets och befolkningens historia. 
Det nuvarande urvalet, cirka 1700 områden, speglar 
1970-talets syn på värdefulla kulturmiljöer. För att 
kunna uppfylla intentionerna i miljömålsarbetet och nå 
skyddsmålen för kulturmiljön måste arbetet med riks
intressena utvecklas så att de miljöer som utpekas som 
riksintressen också uppfattas som angelägna för de 
kommuner och fastighetsägare som berörs. Det krävs 
därför en översyn av befintliga riksintresseområden. 
Frågan är om de har kvar sina kulturhistoriska värden, 
om de behöver utvidgas eller om de ska utgå samt att 
finna nya kategorier av riksintressen, som speglar 
andra historiska företeelser än de som var aktuella på 
1970- och 1980-talen. Detta kan göras i samband med 
att länsstyrelserna uppdaterar sina kulturmiljöpro
gram.

Avsikten har varit att kulturvärdena i landets riks
intresseområden ska säkerställas genom beslut om 
detaljplaner eller områdesbestämmelser enligt PBL. 
Detta har inte skett i någon större utsträckning. 
Detaljplaner görs nu nästan enbart vid nyexploater
ingar och områdesbestämmelser på landsbygden är 
mycket sällsynta.

Flertalet riksintresseområden innehåller någon form 
av bebyggelse. Omkring 60 procent innehåller endast 
landsbygdsbebyggelse och cirka 9 procent en blandning 
av bebyggelse i små tätorter och landsbygden. De 
värden som är av riksintresse i dessa miljöer ska 
skyddas från påtaglig skada. Förutsättningarna att 
skydda de kulturhistoriska värdena i dessa miljöer är 
mycket olika. Det handlar inte enbart om att skydda 
enskilda byggnader utan också om att tillvarata och 
lyfta fram de betydelsebärande historiska sammanhang 
de förekommer i. Enligt studier genomförda av 
Riksantikvarieämbetet finns endast i undantagsfall 
konkreta rekommendationer i översiktsplanerna för 
hur de riksintressanta kulturvärdena ska hanteras.

Riksantikvarieämbetets korta motivtexter och inne
hållsförteckningar ger inte alltid tillräckligt underlag 
för detta. Riksantikvarieämbetet avser att se över de 
vägledningar för värdebeskrivningar och urval som 
finns. En omfattande översyn förutsätter att både 
länsstyrelser och kommuner får det stöd och de resur
ser de behöver för att aktivt kunna arbeta med riks
intressen så att de kan fungera som en tillgång i sam
hällsutvecklingen.

Värdefulla kulturpräglade landskap kan sedan år 
1999 skyddas som kulturreservat enligt miljöbalken. 
Kulturpräglade landskap kan även i fortsättningen 
skyddas som naturreservat. I naturreservat med stora

kulturvärden, cirka 150 stycken, har byggnader ofta 
betraktats som en belastning. Ett akut problem är att 
de nu ofta styckas av och säljs till privatpersoner, vilket 
gör att det kulturhistoriska sammanhanget riskerar 
att gå förlorat. För att bebyggelsen i dessa områden 
ska kunna förvaltas på rätt sätt krävs värdebeskriv
ningar och rekommendationer framtagna i samverkan 
mellan natur- och kulturmiljövårdens representanter, 
fastighetsägare och brukare. Ett sådant arbete pågår 
redan inför beslut om kulturreservat.

I miljöbalken finns även bestämmelser om miljö
konsekvensbeskrivningar (MKB). Enligt lagen ska 
påverkan på värdefulla kulturmiljöer beskrivas och 
bedömas. Enligt EG-direktiven, både för miljökonse
kvensbeskrivningar och miljöbedömningar för planer 
och program, ska påverkan på ”kulturarvet inklusive 
det arkeologiska och arkitektoniska arvet, landskapet 
och sambanden däremellan”, beskrivas och bedömas. 
För att miljömålen ska nås är det av stor betydelse att 
bestämmelserna om kulturmiljön i miljöbalken blir 
likalydande för MKB för såväl planer och program som 
för projekt och att kraven på MKB för planer blir tyd
ligare i PBL. Det är viktigt att beställare, granskare och 
utförare av MKB hanterar kulturmiljöfrågorna tidigt 
och tydligt i processen och inte enbart producerar ett 
godtagbart MKB-dokument. På Riksantikvarieämbetet 
pågår ett utvecklings- och utbildningsarbete med syfte 
att förbättra kulturmiljöfrågornas hantering i MKB.

Effektiva juridiska styrmedel behöver utvecklas och 
tillämpningen förbättras såväl för kulturmiljöns hant
ering vid löpande underhåll och pågående verksam
heter som vid exploatering och förändrad mark
användning. Det är angeläget att möjligheterna i lagen 
om kulturminnen, förordningen om statliga byggnads- 
minnen och miljöbalken utvecklas, så att kulturmiljö
sektors skyddsinstrument förbehålls en kärna av 
särskilt värdefulla objekt eller miljöer och att plan- och 
bygglagen tillsammans med miljökonsekvensbeskriv
ningar utvecklas till att hantera förvaltnings- och för- 
ändringsfrågor ”i vardagen”.

• En översyn av Lagen om kulturminnen i den 
pågående Kulturbebyggelseutredningen gäller 
bl.a. möjligheterna att utveckla byggnads- 
minneshanteringen, så att skyddet av synnerligen 
värdefull bebyggelse som speglar olika delar av 
samhället, kan bli en liten men betydelsefull del 
av miljömålsarbetet. Ett behov finns också av att 
se över möjligheterna till ekonomisk ersättning.

• En komplettering av Miljöbalken som bör upp
märksammas i den pågående översynen av miljö
balken är möjligheten att värna och ta vara på 
byggnader i natur- och kulturreservat. En annan
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angelägen översyn är att bestämmelserna för 
aspekten kulturmiljö i miljökonsekvensbeskriv
ningar blir likalydande såväl för projekt som för 
planer och program.

Kulturmiljön i PBL-systemet

Kommunerna har genom PBL ett mycket stort ansvar 
för hur kulturvärden hanteras och beaktas i planering 
och byggande. PBL är i huvudsak en lag som reglerar 
nyexploatering och förändringar i den befintliga 
miljön, men den innehåller också bestämmelser som 
rör skydd, varsamhet och hänsyn till kulturvärden. 
Bland annat ska det i översiktsplanen tydligt framgå 
hur kommunen avser att tillvarata och utveckla all
männa natur- och kulturvärden och inte enbart riks
intressen. Uppgifterna i översiktplanerna ska baseras 
på aktuella kulturmiljöunderlag.

Riksantikvarieämbetet har studerat hur kultur
miljön hanterats i tio kommuner från underlag till 
byggkontroll. Kommunernas hantering av kulturmiljö
vårdens riksintressen har studerats i cirka 40 kommun
täckande översiktsplaner och 14 fördjupningar av över
siktsplaner. Ett arbete har också initierats av 
Riksantikvarieämbetet i sex kommuner för att utveck
la tillämpningen av kommunala kulturmiljöprogram, 
fördjupad översiktsplanering och områdesbestäm
melser som underlag för beslut om förändringar och 
bevarande av stadsområden - en utvecklad forvalt
ningsplanering.

Tillgången till kommunal kulturmiljökompetens och 
kulturmiljöunderlag varierar starkt. I mindre kommu
ner med vikande befolkning kan det vara svårt att ta 
tillvara kulturmiljöns värden framför allt för att bruket 
upphör, men där kan finnas ett lokalt engagemang för 
den egna miljön som bör tas tillvara i en öppen dialog. 
Samverkan mellan olika aktörer kan också ge goda 
resultat.

I Danderyds kommun baseras Kulturmiljöhandboken 
på inventeringar utförda på 1970-talet, men den har 
reviderats både 1991 och 2003. Den har antagits 
som en tematisk fördjupning av översiktsplanen och 
används som underlag för detaljplanering, bygglovs- 
givning och fastighetsbildning.

I större kommuner med ett stort förändringstryck 
kan påfrestningarna på kulturmiljön vara stora. Där 
finns ofta möjligheter att hantera problemen inom 
ramen för den kommunala plan- och byggverksam
heten, om företrädare för kulturmiljövården har möj
lighet att tidigt deltaga i förhandlingar inför exploater
ingar. Lokala grupper kan verka för att större hänsyn 
kan tas till kulturvärden av betydelse för platsens 
identitet.

I nästan alla undersökta översiktsplaner redovisas 
tydligt områden av intresse för kulturmiljön, såväl riks
intressen som kommunala intressen. Generellt anges att 
kulturvärdena i områdena ska bevaras och skyddas 
samt att fortsatt kunskapsuppbyggnad är nödvändig. 
Men i stor utsträckning saknas mål för vad kommu
nerna aktivt vill uppnå med sin kulturmiljö samt pro
gram och rekommendationer för hur de ska klara 
detta. Avsikten är oftast att områdesbestämmelser ska 
göras för agrara miljöer eller mindre tätorter. I övrigt 
föreslås att nya detaljplaner ska säkerställa kultur
miljöernas värden. Fördjupningar av översiktsplanen 
har i de undersökta kommunerna däremot sällan 
föreslagits som ett sammanhållet sätt att ta vara på och 
utveckla bebyggelsens kulturvärden.

I fördjupningen av översiktsplanen för Eskilstuna 
centrum beskrivs flera kulturhistoriska kvaliteter i 
stadsmiljön. Ån spelar en avgörande roll för stadens 
identitet. Faktoriholmarna, med den gamla industri
bebyggelsen från gevärsframställningens tid, utgör en 
av stadskärnans verkliga pärlor. Bolinder-Munktells 
gamla industriområde, den s.k. Munktellstaden, 
utgör tillsammans med Faktoriholmarna en stor 
potential att utvecklas till ett centrum för kultur- och 
fritidsverksamhet. Stadskärnan har fortfarande kvar 
sin rutnätsstruktur från Jean de la Vallés 1600- 
talsplan, även om gatorna breddats. Stadens långa 
historia som smides-, manufaktur- och industristad är 
klart avläsbar i bebyggelsen i centrum. Rutnätsstaden 
och de gamla industrimiljöerna är viktiga komponen
ter i riksintresset.

Förutsättningarna för att detta ska kunna genom
föras är förutom metodutveckling och utbildnings
insatser för både planerare och antikvarier, en justering 
av PBL-lagstiftningen. Dessutom krävs ekonomiskt 
stöd till kunskapsuppbyggnad och aktiva insatser för 
att få till stånd fördjupningar av den översiktliga 
planeringen i kommunerna.

I realiteten skyddas mycket få kulturhistoriskt 
värdefulla bebyggelsemiljöer genom områdesbestäm
melser eller detaljplaner enligt PBL. En orsak är att det 
är svårt att få ersättning för plankostnaderna från 
fastighetsägarna, om de inte kan betalas av en kom
mande exploatering. En viss andel kulturhistoriskt 
värdefulla byggnader i tätorter skyddas genom planer 
från tiden före PBL eller som byggnadsminnen. Men i 
många fall finns i tätorterna ett lapptäcke av äldre och 
nya detaljplaner, vars bestämmelser ofta innebär ett 
direkt hot mot kulturmiljön. På landsbygden saknas i 
stort sett såväl bygglovsplikt som skyddsbestämmelser 
och rivningsförbud för reglering av ändringar av befint
lig bebyggelse.

Historik i områdesbestämmelserna för Säters 
innerstad: Även om varje stad genom tiderna präglas 
av en lokal byggnadstradition har alltid städernas
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omvandlingar starkt påverkats av varje tids stads- 
byggnadsideal och den påverkan som centrala myn
digheter utövat på nya stadsmönster och byggnader 
genom tiderna. Den lokala byggnadstraditionen kom
mer naturligt till uttryck, i såväl byggnadstyper som 
byggnadsdetaljer i den äldre bebyggelsen, med plats- 
byggda och hantverksskickligt skapade miljöer.
Byggnader från nyare tid, exempelvis de storskaliga 
bostadshusen och varuhallarna, har i stor utsträck
ning formats frän utifrån kommande influenser med 
lite hänsyn och släktskap med den gamla stadens 
skala och uttryck. Som komplettering finns för varje 
kvarter bl.a. en kort bedömning, gradering av kultur
historiskt värde och bebyggelsens skick.

Som en bekräftelse på långsiktiga överenskommelser 
mellan fastighetsägare och kommunen samt i vissa 
konfliktsituationer krävs ett juridiskt skydd för att 
kulturhistoriska värden ska kunna bevaras. Tillstånds- 
givning utan stöd från skydd i planer kan endast ske i 
nivå med allmän varsamhet, vilket innebär att unika 
kulturvärden kan gå till spillo.

Behovet av ny detaljplan i Gamla Stan kan samman
fattas som följer: Stadsdelen är Stockholms äldsta 
med historia alltsedan staden grundlädes. Ombygg
nader under årens lopp har gett stadsdelen ett varie
rat utseende med fasaduttryck från olika århundra
den. I stommar och källare finns i mycket stor del av 
fastighetsbeståndet, de medeltida murverken bevara
de intakta. I dag omfattas Gamla Stan av äldre 
detaljplaner, som tillkom före PBL, vilket innebär att 
kulturskyddet inte kan hävdas fullt ut. Omvandlings
trycket är stort och många gånger är kunskapen om 
byggnaderna och lämpliga metoder hos olika aktörer 
inte tillräckliga för att ändringarna ska bli utförda på 
ett bra sätt.

En ny detaljplan med återkoppling till PBL gör 
att stadsdelen får ett bättre kulturskydd och ger möj
lighet att utreda frågan om utökad lovplikt för att få 
vetskap om olika åtgärder i ett tidigare skede och 
undvika irreparable ingrepp i äldre byggnadsdelar.

Enligt undersökningen får bygglovs besluten en 
enhetlig behandling, bedömning och utformning i 
kommuner som har en tydlig policy diskussion för 
lovgivning som berör kulturhistoriskt värdefull bebyg
gelse. I övriga fall behandlas kulturvärden i bebyggel
sen ad-hoc-mässigt. Inga av de undersökta kommu
nerna har utnyttjat möjligheten att ställa krav på 
antikvarisk sakkunnig i byggskedet. Av studien framgår 
att de befolkningsmässigt större kommunerna med till
gång till kulturmiljökompetens har en mer ingående 
och formell behandling av kulturmiljön än de övriga.

Över lag betonas från kommunerna att information 
och rådgivning är viktiga instrument i arbetet med att 
ta tillvara kulturvärden i bebyggelsen och inom kom
munerna genomförs inför varje bygglov ett betydande 
informellt arbete utifrån de generella bestämmelserna 
i PBL.

Allmänt anses att det bästa skyddet för kulturmiljön 
är att fastighetsägarna från början är medvetna om 
byggnadens värden och har möjlighet att handla där
efter. Ett problem är att hus byter ägare, muntlig 
information faller i glömska och den skriftliga blir 
föråldrad, vilket innebär att informationen om kultur
miljöns värde och betydelse måste hållas levande. 
Sådana insatser kräver resurser som kommunerna idag 
sällan har. Bättre kunskaper behövs dessutom om de 
drivkrafter och förutsättningar som påverkar män
niskors handlande och möjligheter att handla.

Stadsarkitekterna har en viktig roll i kommunernas 
hantering av kulturhistoriska och estetiska värden i 
bebyggelsen. De ska också stå för en helhetssyn. Enligt 
en enkät till landets länsstyrelser genomförd av 
Boverket saknas stadsarkitekter och antikvarisk sak
kunskap i vissa delar av landet. Samarbetet mellan 
planerare, bygglovshandläggare och kulturmiljö
vårdare fungerar i allmänhet bäst om antikvarien finns 
på plats i kommunen och kan delta i arbetet tidigt 
och få en förståelse för den förhandlingssituation som 
alltid förekommer. Ett alternativ är att flera kommu
ner delar på en antikvarietjänst eller anlitar kompetens 
från länsmuseet. Detta förutsätter dock att dessa har 
goda kunskaper om PBL-systemet och kommunernas 
villkor.

• Om miljömålen ska nås krävs en bättre tillämp
ning av PBL. För det byggda kulturarvet är 
det av avgörande betydelse att kommunernas 
hantering av dess värden är systematisk, genom
tänkt och väl förankrad. Befintliga byggnadsin- 
venteringar och kulturmiljöprogram behöver 
uppdateras och kompletteras. Tydligare ställ
ningstaganden och rekommendationer för hant
eringen av kulturvärden behövs i olika kategorier 
av översiktsplaner i form av mål för bevarande, 
tillvaratagande och utveckling. Resurser behövs 
för att ersätta en stor mängd föråldrade detalj
planer i tätorter med nya områdesbestämmelser 
eller att förnya dem med tilläggsbestämmelser. 
Möjligheter att införa bygglovsplikt i över
siktsplanen - åtminstone inom riksintresse
områden på landsbygden - behöver utredas. Till
gången till arkitekt- och antikvariekompetens i 
små och medelstora kommuner behöver förbätt
ras. Utbildning och information om PBL-syste- 
mets möjligheter behöver genomföras. Nya sats
ningar på information och rådgivning till 
fastighetsägare och förvaltare behöver initieras.

• I den pågående PBL-utredningen bör vad gäller 
hanteringen av kulturmiljön enligt plan- och 
bygglagen krävas tydligare ställningstaganden
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och rekommendationer för hanteringen av 
kulturvärden av olika kategorier av översikts
planer. För bebyggelse i tätorter med föråldrade 
detaljplaner finns ett behov av nya områdes
bestämmelser eller tilläggsbestämmelser. På 
landsbygden finns ett behov av att förenkla 
möjligheterna att höja lovplikten särskilt inom 
riksintresseområden, t.ex. genom att införa 
bygglovsplikt i översiktsplanen. PBL:s system för 
tillsyn och kontroll behöver också ses över 
liksom bestämmelserna om miljökonsekvens
beskrivningar.

Ekonomiska styrmedel

Många av samhällets stöd och åtgärder påverkar 
kulturmiljön indirekt. Regionalpolitiska insatser har 
t.ex. stor betydelse för möjligheterna att vidmakthålla 
kulturhistoriskt värdefull bebyggelse i glesbygds
regioner. Fastighetsbeskattningen påverkar omvand
lingen till fritidsboende i attraktiva områden. Fiske
politiken har gynnat ett mer storskaligt fiske, vilket 
medfört att hela kustorter förlorat en ursprunglig 
näring.

Nedan redovisas några ekonomiska styrmedel som 
direkt avses ge bättre förutsättningar för kulturmiljö
vården.

Bidraget till kulturmiljövård utgör kulturmiljö
vårdens viktigaste ekonomiska styrmedel. Det kan 
användas för bl.a. byggnadsvård och kulturlandskaps
vård, vilket kan inkludera kunskapsuppbyggnad och 
bildandet av kulturreservat. De insatser som genom
förts skapar ofta förståelse, delaktighet och ansvars
tagande för den egna miljön och ger samtidigt många 
arbetstillfällen. Kulturmiljöbidragets storlek motsvarar 
idag dock knappt hälften av länsstyrelsernas äskanden.

För att komplettera kulturmiljöbidraget kan olika 
typer av stöd från EG:s strukturfonder med fördel 
utnyttjas som delfinansiering. Detta ger inte endast 
utökade ekonomiska ramar utan även viktiga synergi
effekter i form av praktisk samverkan mellan olika 
intressenter. Det är därför viktigt att representanter för 
kulturmiljösektorn engagerar sig och i samverkan med 
andra intressenter får till stånd olika utvecklings
projekt.

Inom Miljö- ock landsbygdsprogrammet, LBU, 
finns en del möjligheter till ekonomisk ersättning kopp
lade till byggnader i odlingslandskapet. Information 
sker bl.a. genom kampanjen Levande landskap. Om 
samtliga mål för skydd av bebyggelse, och särskilt för 
bebyggelsen i odlingslandskapet, ska kunna uppnås 
behövs en aktiv dialog om nya användningsområden 
och god byggnadsvård mellan länsmuseer, länsstyrelser

och fastighetsägare samt en utveckling av ersättnings
systemet inom LBU.

Vad gäller effektiva ekonomiska styrmedel är det 
viktigt att så effektivt som möjligt utnyttja tillgängliga 
ekonomiska resurser. Kulturmiljöanslaget är förhållan
devis litet. Idag finansieras många insatser för det 
byggda kulturarvet t.ex. av regionalekonomiska medel 
och medel från EG: strukturfonder. Andra former av 
bidrag har anknytning till jordbrukspolitiken, natur- 
vårdspolitiken, lokala investeringsprogram, m.m. Ett 
viktigt ekonomiska styrmedel är även reglerna för 
fastighetstaxering vad gäller kulturhistoriskt värdefull 
bebyggelse.

• Det är av stor betydelse att bidrag till vård och 
utveckling av den byggda miljöns kulturvärden 
kan erhållas från andra bidragsgivare än kultur
miljövården. Det är därför viktigt att länsstyrel
ser, kommuner och kommunala samverkans- 
organ stimuleras att aktivt arbeta med 
kulturmiljöfrågor i regionala tillväxtavtal och 
landsbygdsprogram.

Kulturmiljösektorns resurser för miljömålsarbete

Inom kulturmiljösektorn är resurserna för miljömåls
arbete små. De personresurser som finns är främst 
fördelade på Riksantikvarieämbetet, länsstyrelser och 
länsmuseer. Betydande insatser görs inom ideella 
organisationer medan kommunernas resurser för 
att ha egen kulturmiljökompetens är mycket små. 
Riksantikvarieämbetet samarbetar med olika centrala 
myndigheter med ansvar för kulturvärden i bebyggel
sen och har på olika sätt arbetat för att förtydliga och 
lyfta fram kulturmiljöfrågorna i miljömålsarbetet. 
Kulturmiljökompetens börjar också byggas upp inom 
andra sektorer - t.ex. inom Vägverket, Svenska kyrkan 
och konsultbranschen. För att nå miljömålen förutsätts 
att andra aktörer utvecklar sitt kulturmiljöarbete. 
Detta kommer att kräva en tydlig roll- och ansvars
diskussion.

Länsstyrelserna hanterar bebyggelsefrågor på 
många olika sätt och de ansvarar för den regionala 
anpassningen av miljömålen. De jämförelsevis största 
miljömålsinsatserna på länsstyrelserna görs inom 
områdena naturvård och miljöskydd, men kulturmiljö
vården finns alltid representerad även om resurserna är 
relativt knappa. Få kulturmiljöfunktioner på länsstyrel
serna fick enligt en enkät som Riksantikvarieämbetet 
gjorde år 2001 en rimlig andel (minst 20 procent) av de 
generella medel som länsstyrelsen fått för miljömåls
arbetet.

Länsmuseerna har hittills generellt sett i liten
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utsträckning engagerats i miljömålsarbetet. Om miljö
målen ska nås är det av stor betydelse att de ges 
möjlighet att arbeta aktivt både med kunskapsunderlag 
och andra informationsinsatser.

Riksantikvarieämbetet anser att det är angeläget att 
det finns tillgång till kulturmiljökompetens inom alla 
de sektorer i samhället, som har ett ansvar för kultur
värden i den byggda miljön. Det är nödvändigt att 
centrala, regionala och lokala myndigheter samt andra 
aktörer - små som stora - utvecklar mål och strategier 
för hur deras eget ansvar för kulturmiljön inom de 
egna verksamhetsområden ska komma till uttryck i 
olika situationer.

Tillståndet för den byggda miljöns 
kulturvärden

Årsringar och kulturhistoriska karaktärsdrag i 
bebyggelsen

Miljömålsarbetet har medfört ett behov av att kunna 
följa förändringar i kulturmiljön. Fallstudier som visar 
hur kulturmiljön ”mår” har visat sig vara ett viktigt 
informativt styrmedel. Denna verksamhet befinner sig 
i ett uppbyggnadsskede, den utgör en strategiskt 
mycket viktig del i miljömålsarbetet och det är av 
yttersta vikt att finansieringen av arbetet klaras ut.

Kunskapen om tillståndet i kulturmiljön är begrän
sad. Inom kulturmiljövården har miljöövervakning inte 
bedrivits på motsvarande sätt som inom miljö- och 
naturvårdssektorerna. Den kunskap som finns baseras 
på fallstudier och stickprov som genomförts genom 
åren främst i samband med Riksantikvarieämbetets 
uppsiktsarbete och utvecklingsprojekt inom miljö- 
målsuppföljningen.

Ett program för kulturmiljöövervakning har ut
arbetats och dess inriktning och genomförande disku
teras för närvarande. Programmet har definierat ett 
antal programområden och tagit fram exempel på 
tänkbara projekt. Några särskilda medel för att 
genomföra sådana fallstudier finns inte utan genom
förandet är i dagsläget beroende av möjligheterna till 
extern finansiering eller omprioritering inom sektorn. 
Kulturmiljösektorn kommer troligen inte att kunna 
finansiera någon egen datafångst för miljömålsupp- 
följningen, även om uppföljningen av miljömålen för 
närvarande är den prioriterade uppgiften. För att för
söka samordna och effektivisera denna testas nu möj
ligheterna att använda befintlig statistik respektive att 
följa förändringar i det NILS-projekt som naturvården 
initierat.

Generellt sett är den byggda miljöns kulturvärden

tekniskt väl underhållna. De problem som finns är 
knutna till överloppsbyggnader, rivningar och ovar
samma ombyggnader. Överloppsbyggnader förfaller. 
Rivningar av de äldre delarna av byggnadsbeståndet 
ägde främst rum under 1950-, 1960- och 1970-talen, 
medan man nu river yngre bebyggelse i avfolknings- 
bygder. Ombyggnader sker kontinuerligt. I förtät- 
ningsområden kan hela kvarter eller stadsdelar få 
ändrad användning vilket kan få stora konsekvenser 
för miljöns kulturvärden. I alla områden sker succes
siva små förändringar t.ex. genom att fasad- och tak
material eller andra byggnadsdelar byts ut eller att 
mindre tillbyggnader sker.

Det finns ett stort behov av att systematiskt följa 
förändringarna inte bara i av bebyggelsens ålder utan 
också av deras användning. Tidsdimensionen i bebyg
gelsen kan beskrivas med hjälp av statistisk. Exakta 
uppgifter saknas ännu, men enligt Boverket är cirka 
85 procent av byggnadsbeståndet tillkommet efter 
1930. Åldersfördelningen varierar mellan storstad och 
landsbygd. Ett utvecklingsarbete pågår i samverkan 
med SCB för att testa hur befintlig statistik kan 
används för att följa upp olika kulturmiljöfrågor i 
miljömålen.

Miljökvalitetsmålen anger bl.a. att bebyggelsens 
regionala karaktärsdrag och mönster är värden som 
ska tas tillvara. Skillnader i bebyggelsens samman
sättning, utformning och struktur är i hög grad form
ade av regionala förutsättningar samt historiska, 
sociala och kulturella processer. För att kunna följa 
hur kulturhistoriska karaktärsdrag och bebyggelse
mönster utvecklas testar Riksantikvarieämbetet nu 
en metod som bygger på flygbildstolkning och fält
studier. Tester har genomförts i tre områden och nu 
analyseras möjligheterna att följa olika karaktärs- 
förändringar. För att en löpande uppföljning ska 
kunna förverkligas krävs fortsatt metodutveckling och 
en samverkan för att finansiera datafångsten.

Ett utvecklingsarbete har bedrivits av länsstyrel
serna inom projektet RUS, regionalt uppföljnings
system. Ett fåtal kulturmiljöindikatorer presenteras på 
miljömålsportalen, men ett stort arbete återstår.

Indikatorer för uppföljning

Miljömålen och delmålen behöver uttolkas och preci
seras i operationella termer för att möjliggöra uppfölj
ning. Utvecklingsarbeten pågår både på central och 
regional nivå för att finna relevanta uppföljningsmeto- 
der och indikatorer. I en första omgång ska en minimi- 
uppsättning av indikatorer för gällande delmål identifi
eras tillsammans med länsstyrelserna.
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Indikatorer behöver utvecklas för drivkrafter och 
trender med fokus på olika aktörers förutsättningar att 
förvalta kulturarvet. Möjligheterna att nyttja befintlig 
statistik och olika databaser behöver analyseras. 
Uppgifter om förekomsten av olika åtgärder kan 
inhämtas i form av statistik som visar olika former av 
skydd, program, strategier och planer, underlag, kom
petens och informationsinsatser. För en djupare bedöm
ning av nyttan av olika åtgärder krävs tillsyn och upp
sikt och olika typer av sambandsanalyser. För att

kunna beskriva hur kulturmiljön verkligen förändras 
på olika platser krävs fallstudier.

• Riksantikvarieämbetet anser att det för en 
fungerande uppföljning krävs förutom beslut om 
vilka indikatorer som är relevanta, uppbyggnad 
av ett samlat system för datainsamling på lokal, 
regional eller nationell nivå samt rutiner för ana
lys och utvärdering. Frågan om finansiering av 
ett sådant system behöver snarast få en lösning.
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Förslag till åtgärder

Förtydligande av delmål om program 
och strategier

De delmål om skydd som finns i ”landskapsmålen” 
behöver kompletteras med mål som bättre svarar mot 
varsam förändring och en miljömässigt hållbar 
samhällsutveckling. Riksantikvarieämbetet anser att 
delmålet om att program och strategier ska ligga till 
grund för fysisk planering och samhällsbyggande 
måste tillämpas även på landsbygden, där det 
handlar om kulturvärden såväl i den byggda miljön 
som i landskapet.

Förslaget kräver ingen särskild finansiering, för
utom den satsning på kunskapsunderlag som föreslås 
för att nå befintliga delmål.

Behov av utveckling av nya delmål

För att miljömålen ska kunna uppnås behövs kultur
miljökompetens inom alla sektorer i samhället som har 
ett ansvar för den byggda miljön. Riksantikvarie
ämbetet anser därför att delmål behöver utvecklas, om 
hur hänsyn till kulturmiljön ska kunna ingå i miljö
ledningssystemen för olika aktörer som verkar inom 
bebyggelseområdet.

Kostnader för framtagning av kunskapsunderlag 
ingår i den satsning som föreslås för att uppnå befint
liga delmål. Kostnader för metodutveckling och utbild
ning bör kunna täckas av respektive organisations 
ram- eller FoU-anslag.

Insatser för regional utveckling

I bygder där verksamheter försvunnit krävs strategiska 
regionala och lokala insatser för att det byggda kultur
arvet ska kunna tas om hand och leva vidare.

Finansiering kan ske genom ökat stöd till aktiva 
lokala intresseföreningar, ökade bidrag till lantbrukets 
ekonomibyggnader inom ramen för LBU, ökat stöd 
till samverkansprojekt inom ramen för regional- och 
arbetsmarknadspolitik, EU:s strukturfonder m.m.

Kunskapsförsörjning och kompetens

En samlad insats behöver genomföras inom hela 
kulturmiljösektorn såväl centralt som regionalt och 
lokalt för att utveckla den samverkan och bredd i 
kunskapsförsörjningen som krävs för att miljömåls- 
arbetet ska kunna drivas framåt.

Förslaget förutsätter en resursförstärkning på cirka 
200 000 kronor per län och år samt cirka 100 000 kro
nor per kommun och år under en treårsperiod.

Utveckling av indikatorer för 
uppföljning av kulturvärden

För en fungerande uppföljning krävs förutom beslut 
om vilka indikatorer som är relevanta, uppbyggnad 
av ett samlat system för datainsamling på lokal, regio
nal eller nationell nivå samt rutiner för analys och 
utvärdering.

Frågan om finansiering av ett sådant system behöver 
snarast få en lösning. Särskilda medel för att genom
föra statistikinsamling, metodutveckling eller fall
studier finns inte. Genomförandet är i dagsläget bero
ende av möjligheterna till extern finansiering. Det är 
svårt att inom nuvarande ramanslag finansiera egen 
datafångst för miljömålsuppföljningen.

20 Kulturhistoriska värden i den byggda miljön





Riksdagen har fastställt femton nationella miljömål. 
De beskriver den kvalitet och det tillstånd för Sveriges 
miljö och dess natur- och kulturresurser som är ekolo
giskt hållbara på lång sikt. Ansvaret för att nå miljö
målen delas av alla - såväl myndigheter som företag 
och enskilda.

Miljömålsrådet, som inrättats av regeringen, ska 
rapportera läget i miljömålsarbetet vart fjärde år till 
regering och riksdag i en fördjupad utvärdering. Som 
underlag ska varje miljömålsansvarig myndighet och 
myndigheter ansvariga för övergripande tvärgående 
miljöfrågor lämna material till miljömålsrådets kansli. 
Riksantikvarieämbetet har ansvaret för att utvärdera 
möjligheten att nå miljömålen för kulturmiljön.

Denna rapport innehåller myndighetens underlag 
för miljömålsrådets fördjupade utvärdering år 2004. 
Den ägnas huvudsakligen åt förutsättningarna för 
arbetet med de miljömål som rör den byggda miljön.
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